
ESTÂIX) DA PÂRAÍ8Á
PREFEITUM IIUI{ICIPAL OE DUAS ESTRÁDAS

PREGÃO ELETRôNICO Nô OOOÚ4I2O22
PROCESSO AT»IITIISTRATIT'O }IO 22O1,L19EgÍí,p4

cot{TRATO Ne| OOO20 / 2022- CPL

TERMO DE CONTRAÍO OUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA IiIUI{ICIPAL DE DUAS ESTRÁDAS E

APOGEU CENTER CO,IERCIAL OE PRO{X,,TOS HOSPITALARES Ê IIEDICA}IET{, PARA FORNECII'IENTO
CONFORT1E DISCRTMINADO TIÊSTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presentê instrumento particular de contrato, de um Lado PREFEITURA MUiIICIPÀL DE DUAS ESTRADAS - Ruâ
do Comérclo, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Cl.lPl ne 08.787 .OLZ/OOOI- 1Or neste ato representada pela
Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, FuncionarÍa Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne OgO.4g7.504-40, Cartej.ra de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANÍE, e do outro lado APOGEU CEI{TER COIIERCIAL
DE PRODUTOS HOSPITALARES E ÍiIEDICAÍI.IEN. TRAV PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48 - ANTTGO NUMERO 38 - NOVO DO

CARMELO - CAMRAGIBE - PE, CNPI ne 02.911 .193/0091-68, doravante simplesmente Co,ITRATADA, decidiram as
partes contratântes ãssinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condições seguintes:

CLÁUsULA PRII'EIRÂ - DOS FUNDAIiIEiITOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne gooo4/ 2022, processada nos termos da
Lei Fedenal ne !o.52o, de 17 de lulho dê 2002 e subsldiariarente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal n" fO.g24, de 20 de Setembro
de 2Ol9 i e legislação pentinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULÂ SEGU DA - DO OB]ETO:
o presente contrato tem por objeto: aquisição pêncelêda de mate.iais Médicos, HospÍtalares, Fárnacos e
odontológicos diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos
[vinculados], mediante requisição diánia e/ou periódica, devendo a entrega ocorner nos locais detenminados
pelo Setor Conpetente deste municÍpio.

O fornecimento deverá sen executado rigorosamente de acondo €om as condições expnessas neste instnumento,
proposta apresentada, espêciÍicações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico Íre OOOq4/2O22 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficant fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na 'torma pancelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste cont.ato, a base do p.eço pnoposto, é de R$ 288,62 (DUZENTOS E OIÍENIA E OIÍO REAfS
E SESSENTA E DOrS CENTAVoS).
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CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTAíIIE ÍO EII SEI{TIDO ESTRITO:
os preços contratados são fixos e j.rreajustáveis pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos pnevistos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lêi 8.666/93.
Ocorrendo o desequj.líbri.o econômico-fÍnanceiro do contrato, poderá sen nestabelecida a nêIação que as
partes pactuaram inicialmente, nos terrnos do Art, 65, Inciso fI, Alínea d, da Lei a.666/93, mediante
comprovação dgcumental e requerimento expresso do contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os p.eços poderão sofrer
.eajuste após o intêrregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE âcumulado,
iniciadas e concluídas após a ocornência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prlmei.o, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divul8ação do indicê de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
Ímportância calculada pela última variação conhecidã, Iiquidando a diferença correspondente tão logo



seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contrâtado obrigado a apresentar memónia de cálcu10 referente
ao reajustaBento de preços do valor remanescênte, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finãis, o índi€e atualizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para neajustamento vênha a sen extinto ou dê qualquer foimã não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substi.tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.
Na ausência de previsão legãl quanto ao Índice substituto, as pârtes êlegerão novo Índi.ce ofj.cial pana
o reajustanento do preço do valor remanescente, por meio de tefiio aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento-

cl/íusura Quü{TA - DA DoÍAcÃo:
As despesas (ornerão por conta da seguinte dotãção, constante do orçãmeoto vlgente:
Recursos Próprios do MunicÍpio:
o7.oo - L0. 30L. 2aa7.2030 - 500. - ). 3. 90. 30.oL.

CLÁUSULA SEXTA . DO PAGA'1EÍ{TO:
O pagamento será efetuado na Tesounaria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte ítaneira:
Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de adlmplemento.

CLÁUSULA SÉTIÍ'IA . DOS PRÂJZOS:

o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admite pronrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Lei A.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do pedido
de compra:

Entrega: 15 (quinze) di3s.
A vÍgência do pnesente contrato será determinadat aO (dez) meses, considenada da data de sua assinatura.

,. CL/íUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçôES DO CO TRATÂIITE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecinento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
c1áusulas do presente contrato.;
b - Proporcionar ao cont.ãtado todos os meios necessários para o fLel fornecinênto contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e coírpleta fiscafização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar nepnesentantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos teflnos da norma
vigente, especialmente para acoflpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, pernitidã a

contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a essas atribuições.

cúusulÂ itoÍ{A - DÀs oBRrGÂçõEs Do co rRATArrc:
a - Executar devidamênte o fornêcimento descrito na cláusula coffespondente do presente contnato, dentro
dos mêlhores pârámetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade .elacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscâ1, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títufo, perante seus
foFnecedores ou têrceiros em nazão da execução do objeto contratado.;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilj.tar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecinentos
solici.tados;

- e - sená responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interêssadoi
f - Não ceder, tnansferir ou sub-contnatar, no todo ou em parte, o objeto deste instruÍnento, sem o
conhecinento e a devÍdã autorização expressa do contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrlgações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respêctivo prôcesso licitatório, apresentando ao
contratante os docuBêntos necessários, se pre que solicitado.;

CLÁUSULA DÉcIiTA - DA ALTERAçÃo E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei A,666/93.
O Contnatado fica obrigado ã aceitar nâs mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respêctivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. ilenhum
acnéscimo ou supressão poderá excede. o limitê estabelêcido, saldo as supnessõês resultantes de acoido
celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIüÂ PRIIIIEIRÁ - DO RECEBIiIEilTO:
Executado o presente contnato e observadas as cgndiçôes de adimplemento das obrigaçôes pactuadas os
procedinento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante gbedecerão, confonme o caso, âs
disposiçôes dos Arts. ?3 a 76, da Lei no 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCITIA SEGUT{DÀ . DAS PEi{ALIDAOES:
A recusa injusta em deixar de cunprir as obnigações assumidas e preceitos lêgais, sujeitará o Contratado,
garantida a pnévi.a defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lej. 8.666,/93: a -

;dvertência; b - multa de mora de O,S% (ze?o vÍrgula cinco por cento) aplicada sôbrê o vãIor do contrato
por dia de atraso na entrega, no Início ou na execução do objeto ora contratado; c - nulta de 70% (dez

por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou pârciat do contrato; d - suspensão temporária
de participar em licitação e impedimento de contratar con a Administração, por prazo de até 02 (dois)

"no.; " - declaração de inidoneidadê para ticitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
pendurarem os notivos deteí'minantes da punição ou até que seja pnd[ovida sua reabllitação perante a

próprla ãutoridade que àplicou a penalidade; f - simultaneamente, quãlquer das penalidàdes cabÍveis
fundamentadas na Lei 8-666/93.

CLi('SULA DÉCIÍIIA TERCEIRA - DA COIIPEÍ{SÁçÃO FI AÍ{CEIRÂ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste j.nstrumentor e desde que o Contratado não
tenha concorido de alguma forma pâra o atraso, será admitida a compensação financeira, devi.da desde a

data lilt|ite fi-xada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paganento da pàrcelâ. os encargos
moratórios devidos em razão do àtraso no pagamento serão caLculados com utiLlzação da seguinte fórnula:
EM=NxVPxI,onde:EM=êncàrgosmorató.ios;N=númerodêdiasentreadatapnevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valon da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assih
apurado: I = (Íx/rOO) lARDIlt I'bTORAHA - sÃO IOSÉ DoS cAMPoS - sP /365, sendo Tx = percentual do IPCA-
IBGE acunulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, un novo Índice adotado pelo Governo Federal que
o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para ã coítpensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizãdo, será adotado, em substituição, o que vier a

ser determinado pela legislação então em vigor.

cLiít suLA oÉcrüÂ QUARTA - m FORO:

Para dÍrimin as questôes decorrentes d€ste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabirâ.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas,

Duas Estradas - PB, 29 de Março de 2022.

Prefeita Constitucional
o90.407 .504-40

PELO CONTRAÍADO
Arsinado de fonna digital por SERGIO

SERGIO SANTOS:79341 | $/{QQ senos'zs:+ttsuroo
Dados: 2022-03.29 I l:42:07{3O0'

ô>j 1(t 6SLi-1r
APOGEU CEI{TER COÍiIERCIAL DE PRODUTOS HOSPIÍALARES E

I{EDICAIitE'{
CNPJ : 02.911.193/ogg7-6a
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